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מזכירות 
הכנס

לפרטים והרשמה | 03-7650504

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום ומיועדת לרופאי שרותי בריאות כללית בלבד, אך 
מחייבת רישום מראש ומותנית באישור החברה המארגנת. מספר המקומות מוגבל

התכנסות ורישום08:30-09:00

ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20
פרופ' ארנון כהן, מנהל המחלקה למדידת איכות ומחקר, משרד רופא ראשי ורכז רפואת העור, מחוז דרום, שירותי בריאות כללית

מליאת בוקר
יו“ר: ד“ר דוד ויגודה, מרפאה לכירורגיה פלסטית, מחלקת עור,שירותי בריאות כללית, מרפאת מומחים מרכז סאלד, באר שבע  

 טיפול פוטודינמי בגידולים סרטניים טרום-סרטניים והצערת העור09:20-09:40
ד"ר סמדר שרייבר, מנהלת תחום טיפולים פוטודינמיים, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

 טיפולים פוטודינמיים ביבלות וירליות, אקנה ופסוריאזיס09:40-10:00
ד"ר סמדר שרייבר, מנהלת תחום טיפולים פוטודינמיים, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

טיפולי לייזר ברפואת עור10:00-10:20
ד"ר צבי סגל, מנהל המרכז לרפואה אסתטית, המרכז הרפואי ת"א

חידושים בסרטן עור מסוג BCC מתקדם   |   בחסות: רוש10:20-10:40
ד"ר אהרון פופובצר, מנהל מרפאת גידולי ראש-צואר, מרכז דוידוף לסרטן, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה 

זיהומים חיידקיים נפוצים בעור - גישה טיפולית פרקטית10:40-11:00
פרופ' ארנון כהן, מנהל המחלקה למדידת איכות ומחקר, משרד רופא ראשי ורכז רפואת העור, מחוז דרום, שירותי בריאות כללית  

 הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:00-11:30

מושב 1
יו“ר: ד“ר אלכס גינזבורג, מנהל יחידת השיער והשתלות שיער במרכז לרפואה אסתטית שיבא-קלאס קליניק

       ד“ר מיכאל שוחט, מומחה ברפואת עור מנהל תחום רפואת העור אסתטיקה ולייזר בכללית אסתטיקה

עידכון על מחלת הפסוריאזיס11:30-11:50
פרופ‘ ארנון כהן, מנהל המחלקה למדידת איכות ומחקר, משרד רופא ראשי ורכז רפואת העור, מחוז דרום, שירותי בריאות כללית                                                   

נשירת שיער11:50-12:10
ד"ר אלכס גינזבורג, מנהל יחידת השיער והשתלות שיער במרכז לרפואה אסתטית שיבא-קלאס קליניק

טיפול בכיבים כרוניים12:10-12:30
ד"ר דוד ויגודה, מרפאה לכירורגיה פלסטית, מחלקת עור, שירותי בריאות כללית, מרפאת מומחים מרכז סאלד, באר שבע

טיפול בנזקי שמש12:30-12:50
ד"ר מיכאל שוחט, מומחה ברפואת עור מנהל תחום רפואת העור אסתטיקה ולייזר בכללית אסתטיקה

 הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10

מליאת צהריים
יו“ר: ד“ר יוליה ולדמן גרינשפון, רופאה בכירה, מחלקת עור מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה. ושירותי בריאות כללית מחוז דרום

        פרופ‘ ארנון כהן, מנהל המחלקה למדידת איכות ומחקר, משרד רופא ראשי ורכז רפואת העור, מחוז דרום,  שירותי בריאות כללית

סוגיות ברפואת עור ילדים: מחלות עור דלקיות בילדים, זיהומי עור חיידקיים ונגיפים בילדים13:10-13:50
ד"ר יוליה ולדמן גרינשפון, רופאה בכירה, מחלקת עור מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה. ושירותי בריאות כללית מחוז דרום

הגישה לאקזמה כרונית חמורה בכפות הידיים   |   בחסות: ניאופרם13:50-14:10
ד”ר לב פבלובסקי, אחראי על מרפאת פוטותרפיה ופסוריאזיס, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

הטיפול באי ספיקת וורידים ובסיבוכיה כולל דלקות וכיבים ברגלים    14:10-14:30
ד"ר יאיר גלילי, מומחה לכירורגית כלי דם, מנהל המרפאה לטיפולי ורידים במכון מור 

בחסותארוחת צהריים14:30-15:30


